Център на НПО
в Разград
Изх. № Ц-41/30.05.2016г.
ДО
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: Повдигнати въпроси относно конкурс за Председател на Окръжен съд
– Благоевград и въвличане на Сдружение „Център на НПО в Разград”.

От името на Сдружение „Център на НПО в Разград“ съм упълномощен да
заявя:

I.



Сдружение „Център на НПО в Разград“ не е изготвяло и разпространявало
Сигнал за приложение на принципа на случайно разпределение на съдебните
дела в Окръжен съд – Благоевград. Писмо от името на организацията е било
получено по пощата в пет институции – ВКС, ВАС, Главна прокуратура,
Инспекторат към ВСС, Министерство на правосъдието, както и в Съюза на
съдиите в България.1



Сдружение „Център на НПО в Разград“ категорично се разграничава и отрича
авторство на фалшив сигнал, разпространен анонимно през месец септември
2015г. Сдружение „Център на НПО в Разград“ не разглежда и не публикува
анонимни сигнали; това е установена практика за последните над 15 години.



По повод фалшивия сигнал бяха получени писма от Върховен касационен съд,
Върховна касационна прокуратура, Съюз на съдиите в България, съдия
Екатерина Николова – в приложение.



До момента Сдружение „Център на НПО в Разград“ не е получило писмо за
извършена проверка от нито една компетентна институция на съдебната власт.

Относно Акт за резултати от извършена планова проверка в ОС гр.
Благоевград по Заповед № ПП-01-78/01.10.2015 г. на Главния инспектор:2

1

Писмото в получено по пощата в края на месец септември 2015г.
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http://www.inspectoratvss.bg/acts/1452699371.pdf , с.108-111.

Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация
Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. №37/1997 г. на РОС

БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България
Тел.: (+359 84) 661694, Е-mail: office@ngo-rz.org, www.ngo-rz.org; www.watch.ngo-rz.org

1

II.



Не правилен и неточен е извода в Акта на ИВСС, че „Видно от изложеното, в
хода на извършеното на място предварително проучване по сигнала се
установи, че същият е неоснователен, а видно от опровержението на Георги
Милков – Председател на НПО Разград – и неистиски, с фалшифициран подпис
на лицето, сочено за подател.”



Инспекторатът към ВСС не е изследвал посочените факти за съмнение за
манипулация на принципа на случайното разпределение на съдебните дела
в Окръжен съд – Благоевград.



Инспекторатът към ВСС е проявил професионално бездействие по явно
сериозен сигнал за системно нарушение на ЗСВ.



Според нашия анализ, непрофесионално и наивно е използвано името на една
неправителствена организация от Инспектората към ВСС, за да се пренебрегнат
посочени факти и документи за закононарушение.



Не почива на никакви доказателства написаното в Акт на Инспектората към
ВСС, че на 24.02.2012г. е проведена демонстрация на принципа на случайното
разпределение на съдебните дела в Окръжен съд – Благоевград, по проект
„Правосъдие близо до хората: втора фаза”.



Не можаха да бъдат намерени и не съществуват писмени документи в рамките
на проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза”, които да доказват
провеждане на публична демонстрация на посочената дата 24.02.2012г.

Относно форма, факти и стилистика:


Фалшивият сигнал няма изходящ номер – липсва уникален идентификатор,
който използва винаги Сдружение „Център на НПО в Разград“. На дата
09.09.2015г. не е изпращано писмо до посочените в мнимия сигнал институции.
Сдружение „Център на НПО в Разград“ поддържа електронен регистър на
кореспонденцията и всяко писмо има изходящ номер. При проверка на
електронния регистър се установи, че на дата 09.09.2015г. са изведени две
писма до институции в град Разград и град Монтана.



Във фалшивия сигнал е използван стар грфичен знак/лого, което организация
използва при осъществяване на проекта „Правосъдие близо до хората” с
подкрепата на фондация „Америка за България.” (2010г.-2011г.) Използваната
визуализация в долната част на бланката също е архаична и е използвана през
периода 2010-2011г.



Висш съдебен съвет не е партньор в проект на „Център на НПО в Разград” в
момента, както е изписано във фалшивия сигнал.



Използваната стилистика във фалшивия сигнал не е присъща за изказа в
деловата кореспонденция на Сдружение „Център на НПО в Разград“. Във
фалшивия сигнал е използван необработен и на моменти груб и ултимативен
език, който е недопустим за публична комуникация.
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Сдружение „Център на НПО в Разград“ беше партньор с Окръжен съд –
Благоевград при осъществяване на проект „Правосъдие близо до хората: втора
фаза” (2011г.-2014г.).
(http://watch.ngo-rz.org/bg/catalog/category4/item24.html).

30.05.2016г.
Град Разград
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
Георги Милков

Центърът на НПО в Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната реформа от 2004г.
Осъществени са осем проекта за гражданско наблюдение на съда и подкрепа на съдебната система в България. Центърът
на НПО в Разград създаде през 2007г. Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България, в която
участват над 65 неправителствени организации(www.watch.ngo-rz.org).
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